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                             ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 
 

                Д О К Л А Д   

 
                  От Йордан Йорданов – Кмет на Община Елин Пелин 

 
 
 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение   

№ 48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499 до                 

№ 507 вкл. по протокол №21/29.01.2009г., решение № 892 по протокол 

№35/28.01.2010г., Решение №1296/27.01.2011г., Решение № 83/22.12.11г., Решение              

№ 893/ 20.02.2014 г., Решение № 1200/18.12.2014г. на Общински съвет – Елин Пелин. 

  

 

             
         УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
 

В Държавен вестник бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на 

ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от             

01.01.2015 г. в следните насоки:  

Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси 

да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в 

данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на 

финансите ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и 

такси. Това ще бъде възможно чрез единна електронна система, чиято цел е 

изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на 

данъчните облекчения. 

От 01.01.2015 г. органите на МВР предоставят ежедневно по електронен път на 

МФ данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените 

и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за 

екологичната им категория.   
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Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и 

се съобщава на данъчно задълженото лице.   

Това обаче не се прилага, когато: 1. пътното превозно средство е придобито по 

наследство; 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 4. са налице основания за 

предявяване право на освобождаване от данък; 5. са налице основания за ползване на 

данъчни облекчения за екологична категория, освен когато в регистъра има данни за 

екологичната категория на превозното средство. 

В гореизброените случаи, собствениците на превозни средства, декларират 

пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях 

превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При 

придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 

месеца от откриването.  

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване 

от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация или с 

подаване на нова данъчна декларация. 

С промените в законодателството от началото на тази година се променя и 

целият режим на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства. 

КАТ предоставя информацията на Министерството на финансите, Министерството на 

финансите я предоставя на общините, а общините определят размера на данъка и го 

съобщават на съответното лице с известие, както се съобщава данъкът върху 

недвижимите имоти. Промяната ще спести време на собствениците, разходи на 

администрацията и ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите. 

В закона са направени и промени касаещи сроковете за плащане на данък 

върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Крайния срок за 

плащане на втората вноска се променя от 30 на 31 октомври, а срокът за плащане на 

целия размер с отстъпка вече няма начална дата, както беше до сега – от 01 март. 

Предвид гореизложеното, с цел привеждане на нормативната база на Община 

Елин Пелин в съответствие с приетите изменения и допълнения в ЗМДТ, е разработен 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин 

за определяне размера на местните данъци. 

    

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,                          

чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 

от ЗНА, предлагам Общински съвет – Елин Пелин да вземе следното решение:  

 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин 

Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 48 по 

протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499 до № 507 вкл. по 

протокол №21/29.01.2009г., решение № 892 по протокол №35/28.01.2010г., Решение 
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№1296/27.01.2011г., Решение № 83/22.12.11г., Решение № 893/ 20.02.2014 г., Решение 

№ 1200/18.12.2014г. на Общински съвет – Елин Пелин, както следва:  

 

§1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

   1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1)  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим“. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 

сто“. 

§2. В чл. 18, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

 „(1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по    

чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която 

се дължи, и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

§3. Чл. 40 се изменя така: 

„чл. 40 (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 

поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 

задълженото лице. 

(2) Алинея 1 не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за 

екологичната категория на превозното средство. 

(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 

(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на 

освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната 

декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ или с подаване на нова данъчна декларация. 

(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето.“ 

§4. В чл. 46, ал.1 се правят следните изменения:   

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто“. 
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§5. Чл. 47 се изменя така: 

„чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния 

адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е 

подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси - в 

приход на общината, в която е регистрирано превозното средство“. 

§6. В чл. 58 се правят следните изменения: 

1. Алинея (4) се отменя. 

2. Алинея (5) се отменя.  

     §4. Чл. 59 се изменя така: 

„чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по                  

чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма“. 

 

 

 

 
Изг.: 

  

Елена Лекова -  Директор Дирекция ФСД 

 

Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

 /Йордан Йорданов/   
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                               ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
     

                                  М О Т И В И 

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на 

                          местните данъци. 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

В Държавен вестник бр.105 от 19 Декември 2014 г., с § 43 от ПЗР на ЗИД на 

ЗДДС, са въведени промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от             

01.01.2015 г. в следните насоки:  

Предвидена е възможност данъчните декларации за местните данъци и такси 

да могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК. С промените в 

данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на 

финансите ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и 

такси. Това ще бъде възможно чрез единна електронна система, чиято цел е 

изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на 

данъчните облекчения. 

От 01.01.2015 г. органите на МВР предоставят ежедневно по електронен път на 

МФ данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените 

и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за 

екологичната им категория.   

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, и 

се съобщава на данъчно задълженото лице.   

Това обаче не се прилага, когато: 1. пътното превозно средство е придобито по 

наследство; 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 4. са налице основания за 

предявяване право на освобождаване от данък; 5. са налице основания за ползване на 

данъчни облекчения за екологична категория, освен когато в регистъра има данни за 

екологичната категория на превозното средство. 

В гореизброените случаи, собствениците на превозни средства, декларират 

пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях 

превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При 
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придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срок от 6 

месеца от откриването.  

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване 

от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация или с 

подаване на нова данъчна декларация. 

С промените в законодателството от началото на тази година се променя и 

целият режим на деклариране и определяне на данъка върху превозните средства. 

КАТ предоставя информацията на Министерството на финансите, Министерството на 

финансите я предоставя на общините, а общините определят размера на данъка и го 

съобщават на съответното лице с известие, както се съобщава данъкът върху 

недвижимите имоти. Промяната ще спести време на собствениците, разходи на 

администрацията и ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите. 

В закона са направени и промени касаещи сроковете за плащане на данък 

върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Крайния срок за 

плащане на втората вноска се променя от 30 на 31 октомври, а срокът за плащане на 

целия размер с отстъпка вече няма начална дата, както беше до сега – от 01 март. 

ІІ. Цели които се поставят: 

Целта на приемането на настоящите промени е да се приведе нормативната 

база на Община Елин Пелин в съответствие с приетите изменения и допълнения в 

Закона за местните данъци и такси обн., ДВ, бр.105 от 19 Декември 2014 г 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

Промяната ще спести време на собствениците, разходи на администрацията и 

ще подобри постъпленията от налога върху автомобилите. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци е подзаконов 

нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и 

такси, поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския 

съюз. 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

 /Йордан Йорданов/    
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На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера 

на местните данъци. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани 

в Община Елин Пелин – Центъра за услуги и информация на гражданите, 

както и на e-mail: www.elinpelin.org. 

                                                                           

 

 

 

 


